Creative Chiang Mai Development Committee Meeting
้ ่ 2/2557
การประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่สร้างสรรค ์ ครังที
Le Meridien Chiang Mai, 20th November 2014, 1.30 p.m. – 4.30 p.m.
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คุณจิราวรรณ

วงศ ์ดอกไม ้

คุณอัญชณา

คุ ้มญาติ

เชียงใหม่สร ้างสรรค ์
อุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่สร ้างสรรค ์
อุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
รศ.ดร.เสริ มเกียรติ จอมจน
ั ทร ์ยอง (รองอธิการบดีฝ่ายวิ จย
ั และบริ การวิชาการ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่,
ประธานคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์)
กล่าวต ้อนรับทูตสันถวไมตรี คณะกรรมการและผู ้เข ้าร่วมประชุม
้ ่
อาจารย ์ ดร.ธัญญานุ ภาพ อานันทนะ สรุปการประชุมและขอที่ประชุมให ้ความเห็นชอบบันทึกการประชุมครังที
้
ผ่านมา หากผู ้แทนท่านใดประสงค ์จะแก ้ไขเนื อหา ขอให ้แจ ้งฝ่ ายเลขานุ การภายในสัปดาห ์ถัดไป
คุณมาร ์ติน เฟ็ นสกี ้ – สตาล ์ลิ่ง สรุปภาพรวมกิจกรรมของเชียงใหม่สร ้างสรรค ์
1. สรุปภาพรวมกิจกรรมหลักด ังนี ้
1.1 กิจกรรมที่ผ่านมา
1-2 สิงหาคม 2557
้ ่2
การประชุมเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ (Southeast Asia Creative Cities Network) ครังที
่ ้มีการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยไดร้ บ
สืบเนื่ องจากการริเริมให
ั เกียรติจากวิทยากร
่
ซึงเป็ นตัวแทนจากเมืองต่างๆ อาทิเช่น บาหลี, จาร ์กาตา, บันดุง, ปี นัง, กัวลาลัมเปอร ์, เซบู, ฮ่องกง และกรุงเทพฯ
้ ่ 2 ณ เมื องปี นัง ประเทศ
ทําให ้เกิดเป็ นเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์จนนํ าไปสู่การประชุมเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ ครังที
้ ้ได ้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันของเมืองสร ้างสรรค ์ 4 เมือง ไดแ้ ก่ Think City
มาเลเซีย และในครังนี
(เมื องปี นัง ประเทศมาเลเซีย) George Town Festival (เมื องปี นัง ประเทศมาเลเซีย) Bandung Creative
City forum (เมื องบันดุง ประเทศอินโดนี เซีย) Creative Cebu (เมื องเซบู ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส ์) และเชียงใหม่
สรา้ งสรรค ์ (จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย) ตลอดจนได น
้ ํ า ผลงาน / ผลิ ต ภัณ ฑ ์ จากโครงการแฮนด เ์ มด่ อเป็ นงานศิลปะและการแสดงประจําปี ระดับโลกอีก
เชียงใหม่ จัดแสดงภายในงาน George Town Festival ซึงถื
ด ้วย
ข ้อมูลเพิ่มเติม: www.seaccn.com
www.handmadechiangmai.com
10 – 11 พฤศจิกายน 2557
้ ่ 3
การประชุมเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ (Southeast Asia Creative Cities Network) ครังที
จากความร่วมมือระหว่างกันจนเกิดเป็ นเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ ทําให ้ในช่วงที่มีการจัดงาน DesignAction.BDG
่ นหนึ่ งในงานประจําปี ของ Bandung Creative City Forum ไดเ้ ชิญตัวแทนจากเมื องต่างๆ เข ้าร่วมงาน
2014 ซึงเป็
สัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองสร ้างสรรค ์ เพื่อให ้พันธกิจที่เป็ นพันธสัญญาร่วมกันนั้นมี ความเข ้มแข็ง
้
ยิ่งขึนและสํ
าเร็จลุล่วงต่อไป ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนี เซีย
www.facebook.com/designaction.bdg
27 กันยายน 2557
TEDxChiangMai
่
่ั
งาน TEDxChiangMai 2014 หัวข ้อ “สรรค ์สร ้างการเชือมโยง”
ณ หอ้ งคอนเวนชนฮอลล
์ โรงแรมเลอเมอริเดียน
จังหวัดเชียงใหม่ ได ้รับเกียรติจากวิทยากรในหลากหลายวงการร่วมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ที่จะก่อใหเ้ กิด
แรงบันดาลใจและมุ มมองใหม่ ๆ ให แ้ ก่ ผู เ้ ข ้าร่ วมงาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการแบ่ งปั นแนวคิ ด “การท่ องเที่ ยวเชิง
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สร ้างสรรค ์” โดย Ms. Ooi Geok Ling กรรมการผูจ้ ด
ั การการท่องเที่ยวปี นัง (Managing Director of Penang
่ ้การตอบรับเป็ นอย่างดีจากทังชาวไทย
้
Global Tourism) www.youtube.com/watch?v=nR8263-iKZU ซึงได
่
่
่
้ ร้ บ
และชาวต่างชาติกว่าพันคน และอีกกว่าหนึ งพันหนึ งร ้อยคนทีชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร ์เน็ ต รวมทังได
ั
ความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัครในการช่วยสร ้างสรรค ์งานให ้ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี
www.tedxchiangmai.com
www.facebook.com/TEDxChiangMai
รับชมได ้ที่: www.youtube.com/playlist?list=PLsRNoUx8w3rOC3AYeJHsojnM2hgPFX6bw
16 พฤศจิกายน 2557
TEDxYouth@ChiangMai
่ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาจํานวน 13 คน ที่ผ่านการสมัครและไดร้ บ
ผู ้พูดซึงเป็
ั การคัดเลือก
ตลอดจนการฝึ กฝน คนเข ้าร่วมงานจํานวน 500 คน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับชมได ้ที:่ www.youtube.com/playlist?list=PLsRNoUx8w3rOG7On81gbNfQx1b4W_y1km
www.tedxchiangmai.com/TEDxYouthChiangMai.php
19 – 21 ตุลาคม 2557
้ ่ 6 (อุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์)
การประชุมรัฐมนตรีวฒ
ั นธรรมเอเชีย - ยุโรป ครังที
The 6th ASEM Culture Ministers Meeting (Creative Industries)
่
การเข ้าร่วมประชุมเกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรมสรา้ งสรรค ์ของผู เ้ ชียวชาญกว่
า 40 ท่ าน จากทวี ปเอเชีย ทวี ปยุโรปและ
่
ตัวแทนจากเชียงใหม่ ซึงเป็ นการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการคู่ขนานและนํ าเสนอใหแ้ ก่การประชุมรัฐมนตรีวฒ
ั นธรรมเอเชีย
้ ่ 6 ซึงหนึ
่ ่ งในผลลัพธ ์สําคัญของประชุมเชิงปฏิบต
้ ้ทําใหเ้ ห็ นภาพว่า การพัฒนาเมื องสร ้างสรรค ์ที่ดี
- ยุโรป ครังที
ั ิครังนี
้ ้
ที่สุดตอ้ งประกอบดว้ ยสิ่งเหล่านี ้ คื อ ตอ้ งเป็ นเมื องเปิ ด การใหโ้ อกาส นวัตกรรม ความคิดสรา้ งสรรค ์และกลา้ เสี่ยง ทังนี
้
การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึน ณ ราชอาณาจักรเนเธอร ์แลนด ์
้ ้ คือ รายงานเมืองทีต
่ ้องกล ้าเสียง
่ “The Risky City” สามารถดาวน์โหลด
หนึ่ งในผลลัพธ ์ที่ได ้จากการประชุมครังนี
ได ้ที่: http://ecbnetwork.eu/creating-risky-city-report-asem-culture-ministers-meeting/
http://internationaal-netwerkprogramma-asem.hetnieuweinstituut.nl/en
http://www.asemculture2014.org
20 พฤศจิกายน 2557
งานคํ่าคืนผู ้ประกอบการเชียงใหม่ "Chiang Mai Entrepreneurs Evening”
(งานสัปดาห ์ผู ้ประกอบการโลก The Global Entrepreneurship Week Event GEW)
เชียงใหม่สร ้างสรรค ์ อุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่ จัดงานคํ่าคืนผูป้ ระกอบการเชียงใหม่เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองสัปดาห ์ผูป้ ระกอบการโลกขึน้ และไดร้ บ
ั เกียรติ
จาก Dr. Dennis Cheek ผูอ้ ํานวยการบริหารเครือข่ายความคิดสร ้างสรรค ์แห่งชาติ (The National Creativity
่ วมแบ่งปันความรู ้ในหัวข ้อ Connecting and Growing Technology Entrepreneurship in
Network) ซึงร่
่
Chiang Mai ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ซึงจะมี
ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการและข ้าราชการที่เกี่ยวข ้อง
มาร่วมงาน
โครงการ Chiang Mai Creative Economy Baseline Study
โครงการ Chiang Mai Creative Economy Baseline Study มี วต
ั ถุประสงค ์เพื่อสร ้างความเข ้าใจในบทบาทและ
่
ผลกระทบของเศรษฐกิจ (Creative Economy) ในบริบทจังหวัดเชียงใหม่ ซึงสามารถสร
้างโอกาสในการต่อยอดการ
้
่
จ ้างงาน การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ รวมทังการสนับสนุ นจากภาคส่วนอืนๆ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ดา้ น คือ การ
่ าเนิ นงานวิจยั โดยใช ้ตัวเลข
สืบทอดทางมรดกและวัฒนธรรม, ศิลปะ, สื่อสมัยใหม่, งานสร ้างสรรค ์และการออกแบบ ซึงดํ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างปี 2550 - 2555 นํ ามาจัดระบบวิเคราะห ์
และประยุกต ์ใช ้กับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ทงนี
ั้ ้ยังมีความทับซ ้อนกันของการจําแนกประเภทกลุ่มธุรกิจ จึงทําให ้ต ้องวิเคราะห ์
้
ในเชิงห่วงโซ่อุปทานมากขึน
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้ ้ในช่วงแรกของการศึกษาพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่าการผลิตเพิ่มขึนทุ
้ กปี เฉลี่ยประมาณ 5,500 ลา้ นบาท
ทังนี
่
โดยหากจําแนกตามประเภทมีการผลิตสูงสุด คือ เครื่องเรือน รองลงมา คือคอมพิวเตอร ์ ซึงสอดคล
อ้ งกับบริษท
ั
่
ซอฟแวร ์ทีมีจาํ นวนมากในจังหวัดเชียงใหม่
1.2 Future and ongoing
6-14 ธันวาคม 2557
งานนิ ทรรศการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่
้ นความร่วมมื อกับศูนย ์สร ้างสรรค ์งานออกแบบ
จากการดําเนิ นงานรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่เป็ นปี ที่ 3 รวมทังเป็
่
่
่ เอกลักษณ์และมี ความโดเด่น จึงเกิด
ทีจะพัฒนาและประชาสัมพันธ ์ผลงาน / ผลิตภัณฑ ์ทีเป็ นของชาวเชียงใหม่ ซึงมี
้ ้
การจัดนิ ทรรศการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ขน
ึ ้ ณ อาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย ทังนี
่
งานนิ ทรรศการฯ ถือเป็ นส่วนหนึ งของเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 อีกด ้วย
11 ธันวาคม 2557
พิธม
ี อบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2557
สืบเนื่ องการรับสมัคร พิจารณา คัดเลือก จนได ้ผู ้รับรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2557 จึงกําหนดใหม้ ี
พิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าว ณ ศูนย ์สร ้างสรรค ์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ
- Startup Weekend Chiang Mai ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557
- การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์เชียงใหม่เมื องสร ้างสรรค ์ในงานออกร ้านต่างๆ เช่น งาน Chiang Mai Bike Festival
และงานThailand Balloon Festival เป็ นต ้น
2. แจ้งกิจกรรมสร้างสรรค ์ขององค ์กรสมาชิก
2.1 โครงการ เส้นทางสู ่นวัตวณิ ชย ์ (Research to Market: R2M) โดยอาจารย ์ ดร.ธัญญานุ ภาพ อานันทนะ
(ผู ้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
กระทรวงวิทยาศาสตร ์สนับสนุ นให ้มีการจัดงานเส ้นทางสู่นวัตวณิ ชย ์ (Research to Market: R2M) ใน
่ นการประกวดแผนธุรกิจจาก 13 มหาวิทยาลัย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ซึงเป็
่
ในสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร ์ โดยมี ทีมทีไดก้ ารพิจารณาคัดเลือกใหเ้ ข ้ารอบแลว้ จํานวน 15 ทีม ไดแ้ ก่ ภาคเหนื อ
้ ้เพื่อต่อยอดงานวิจยั ใหเ้ ป็ นแผนทางธุรกิจสู่ตลาด
5 ทีม ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 5 ทีม และภาคใต ้ 5 ทีม ทังนี
ต่อไป
http://www.step.cmu.ac.th
2.2 เทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 โดยคุณอินทพันธ ์ บัวเขียว
(ผู ้จัดการศูนย ์สร ้างสรรค ์งานออกแบบ เชียงใหม่)
เทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 ในระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2557 ซึง่
ภายในงานประกอบดว้ ย 5 กิจกรรมหลัก คือ Design Showcase, Creative Space Workshop, Creative
Dialogue, Business Program และ City Installation / Tour โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรม Creative
Dialogue นอกจากจะมี วิทยากรที่มี ชอเสี
ื่ ยงจากวงการการออกแบบแลว้ ยังมี ชว่ งเวลาของการนํ าเสนอ
่
จากตัว แทน ซึงเป็ นเครื อ ข่า ยเมื อ งสรา้ งสรรค ร์ ่ว มแลกเปลี่ ยนประสบการณ์อี ก ด ว้ ย (Southeast Asia
้ ้เทศกาลงานออกแบบจะมี กิจกรรมมากมาย โดยพืนที
้ ่กิจกรรมหลัก คือ
Creative Cities Network) ทังนี
้
่
่
ศูนย ์สร ้างสรรค ์การออกแบบเชียงใหม่ และกิจกรรมย่อยจะอยู่ตามพืนทีเด่นๆ ทัวจังหวัดเชียงใหม่ เช่น หน้าสถาน
กงสุลสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่และย่านวัดเกตุ เป็ นต ้น
http://www.chiangmaidesignweek.com
2.3 งาน NAP 2014 (Nimmanhaemin art & Design Promenade) โดยคุณลาโมนา ชีสแมน
(สมาชิกคณะกรรมการเชียงใหม่สร ้างสรรค ์และสตูดิโอแน่ นหนา)
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งาน NAP 2014 (Nimmanhaemin art & Design Promenade) เป็ นงานที่รวบรวมผลงาน / ผลิตภัณฑ ์
้ กิจกรรมเวิร ์คช็อปงานทํามื อใหแ้ ก่
ที่มีความน่ าสนใจและมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวร่วมออกร ้านจัดแสดง รวมทังมี
่
่
นักท่องเทียวและผู ้ทีสนใจได ้มีโอกาสทดลองทําด ้วยตนเองอีกด ้วย
http://www.facebook.com/nimmansoi1
2.4 งาน Crafts Design Fair & Business Matching โดยคุณเปรมฤดี กุลสุ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
สมาคมผู ้ผลิตและผู ้ส่งออกสินค ้าหัตถกรรมภาคเหนื อและสมาชิกคณะกรรมการเชียงใหม่สร ้างสรรค ์)
้
งาน Crafts Design Fair & Business Matching จัดขึนโดยสมาคมผู
้ผลิตและผูส้ ่งออกสินคา้ หัตถกรรม
ภาคเหนื อ (NOHMEX) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิ ทรรศการ (สสปน.) และศูนย ์สร ้างสรรค ์
งานออกแบบ (TCDC) ภายใตโ้ ครงการ Chiang mai Design Week 2014 ระหว่างวันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย ์การค ้า OP Place โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 การบรรยายพิเศษ "Digital Economy มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาคเหนื ออย่างไร" โดย
คุณพีรพงษ ์ ดวงรัตน์ (สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต ์แวร ์แห่งชาติ (องค ์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่)
้
การบรรยายพิเศษ "Digital Economy มี ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาคเหนื ออย่างไร" จะจัดขึนใน
่
้
่
วันที 1 ธันวาคม 2557 ณ Event Hall ชนั 1 อาคาร A ศูนย ์การคา้ พรอมเมนาดา โดยมี วต
ั ถุประสงค ์เพือให ้
้
่ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่
SMEs ได ้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึนจากการเกิ
ด Digital Economy ซึงเป็
จะผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบของ Digital Economy เพื่อเตรียมตัวเองให ้เข ้าสู่การเป็ น Digital SMEs
www.chiangmai.sipa.or.th
2.6 โครงการ Northern Thailand Food Valley โดยคุณสมิ ต ทวี เลิ ศนิ ธิ (รองเลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่)
เนื่ องจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เปรียบเสมื อนแรงขับเคลื่อนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาใหเ้ กิดโครงการ Northern Thailand Food Valley ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร ์ กระทรวงเกษตร
่ ่งหวังใหเ้ กิดการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคเหนื อ
และสหกรณ์ ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรม ซึงมุ
่
้
้
สู่สากล โดยมีกิจกรรมทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- เดื อ นกั น ยายน 2557 ทางสถานกงสุ ล อเมริ ก า ประจํ า จัง หวั ด เชี ย งใหม่ ได ส
้ นั บ สนุ นให ้
คณะกรรมการของ Northern Thailand Food Valley จํานวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน
ด ้านเกษตรและนวัตกรรมที่เมือง San Francisco และเมือง Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ได ้มีการจัดงาน Northern Thailand Food Valley Expo
้ ่ 3 ที่ห ้องเชียงใหม่ฮอลล ์ ศูนย ์การค ้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร ์พอร ์ต
ครังที
- วันที่ 19 ธันวาคม 2557 จะมี การจัดงาน Northern Thailand Food Valley Showcase ครัง้
ที่ 2 ที่ห ้อง Command Center ศูนย ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
www.chiangmaiindustry.org
2.7

้ ่ 4 โดยดร.ณรงค ์ ชวสิ น ธุ ์
การแข่ ง ข น
ั ยกนํ ้ าหนั ก ชิ ง ชนะเลิ ศ กี ฬ ามหาวิ ท ยาลัยโลก ครังที
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร ์ท - เชียงใหม่)
้ ่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย ์
การแข่งขันยกนํ ้าหนักชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครังที
ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยนอร ์ท – เชียงใหม่เป็ นเจ ้าภาพการแข่งขัน
้ ้ รวมทังคาดหวั
้
ในครังนี
งเป็ นอย่างยิ่งว่า จะได ้รับความสนใจและทําให ้กีฬายกนํ ้าหนักเป็ นที่รู ้จักมากยิ่งขึน้
www2.northcm.ac.th

2.8 งาน Citylife Garden Fair โดยคุณภิมทร ์ เขมะสิงคิ
่ นกิจกรรมเพื่อการกุศล
งาน Citylife Garden Fair ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ JJ Markets ซึงเป็
ประกอบด ้วยการออกร ้าน การจําหน่ ายสินค ้า ความบันเทิง งานฝี มือ และของขวัญสําหรับงานคริสต ์มาส รวมทัง้
การประมูล
้ งไดฝ
อีกทังยั
้ ากประเด็ นเกี่ยวกับผลกระทบจากกฎข ้อบังคับของกรมตรวจคนเข ้าเมื อง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มี ต่อ
่ นส่วนหนึ่ งของการจัดงานและโครงการต่า งๆ ซึงได
่ ร้ บ
อาสาสมัคร ผูม้ ี จิตอาสา ผูค้ า้ ชาวต่างชาติ ซึงเป็
ั ความ
่
่
่
เห็ นชอบว่า ควรเรียนเชิญเจา้ หน้าทีหรือผูท้ ีมี ส่วนเกียวข ้องจากกรมตรวจคนเข ้าเมื อง จังหวัดเชียงใหม่ เข ้า
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้ อไป ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นชนเผ่าเร่รอ
หารือร่วมกันในการประชุมครังต่
่ นแห่งยุดดิจิตตอล (Digital Nomads) และ
้
อาสาสมัครชาวต่างชาติล ้วนแล ้วแต่สร ้างประโยชน์ให ้แก่จงั หวัดเชียงใหม่ทงสิ
ั้ น
www.city-now.com
2.9 ความร่วมมือของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce
in Thailand – JFCCT) โดยคุณ Robert Fox ประธานกลุ่ม ICT
้ เดือน
หลังจากเกิดความร่วมมือระหว่างเชียงใหม่สร ้างสรรค ์และหอการคา้ ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ตังแต่
่
่
่
กันยายน 2553 ทีผ่านมา ทําใหต้ ระหนักว่าสิงแวดลอ้ มและบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นทีน่ าสนใจแก่การ
ลงทุนและการบ่มเพาะธุรกิจในดา้ นข ้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มมากขึน้ ดังนั้นจึงสนใจที่จะสนับสนุ น
้ น ยใ์ ห ค
้
การจัด ตังศู
้ ํ า ปรึ ก ษาเกี่ ยวกับอยากจะตังสาขาย่
อ ยทางด า้ นข ้อมู ล และเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารให แ้ ก่
่
้
่
ผูป้ ระกอบการและผู ท
้ ี สนใจในด า้ นนี เพื อส่ งเสริ มศัก ยภาพการลงทุน และส่ งผลต่ อ การท่ องเที่ ยวในจัง หวัด
เชียงใหม่
www.jfcct.org
Main talk: “Creative Economies, Innovative Cities, Entrepreneurial Hubs, & Imagination
Destinations: Crossovers and Linkages” by Dr. Dennis Cheek
นอกเหนื อจากการรายงานความคื บ หน้า ของกิ จ กรรมและการดํ า เนิ นของเชีย งใหม่ ส ร า้ งสรรค แ์ ละสมาชิก
้ ่ 2/2557 นี ้
คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร ้างสรรค ์แล ้ว ในการประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่สร ้างสรรค ์ ครังที
ผูเ้ ข ้าร่วมการประชุมยังไดร้ บ
ั เกียรติจาก Dr. Dennis Cheek (ผูอ้ ํานวยการบริหารเครือข่ายความคิดสร ้างสรรค ์
้ ่ในสหรัฐอเมริกา) วิทยากรผูม้ ี
แห่งชาติ - The National Creativity Network องค ์กรระหว่างประเทศที่มีที่ตังอยู
่ ยงและมีประสบการณ์ในด ้านเมืองสร ้างสรรค ์อีกด ้วย nationalcreativitynetwork.org/
ชือเสี
้ ต
Dr. Dennis Cheek ถ่ ายทอดประสบการณ์ว่ า เมื องสร า้ งสรรค จ์ ะเกิ ดขึนได
้ อ้ งประกอบไปด ว้ ย ความคิ ด
สรา้ งสรรค ์ (Creative) จิ น ตนาการ (Imagination) และนวัต กรรม (Innovation) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการ
ปลูกฝังให ้เด็กและให ้แก่สงั คมในอนาคตได ้ ในขณะเดียวกันบุคคลในสังคมควรใช ้ความลม้ เหลวในอดีตมาประยุกต ์
ให ้เป็ นการเรียนรู ้ที่คุ ้มค่าในปัจจุบน
ั นอกเหนื อจากนี ้ ความร่วมมื อร่วมใจและความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของสังคม
่
้
จะสร ้างความเชือมโยง ระหว่างกันจนเป็ นเครือข่ายที่เข ้มแข็งและสามารถมุ่งไปยังเป้ าหมายที่ตังใจไว
ร้ ่วมกันไดอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนขอความร่วมมื อจากคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร ้างสรรค ์ทุกท่านใหส้ นับสนุ นเครือข่าย
เมื องสร ้างสรรค ์ (Southeast Asia Creative Cities Network) เพื่อมุ่งหวังใหเ้ มื องสร ้างสรรค ์มี ความยั่งยื นและ
ประสบความสําเร็จต่อไป นอกจากนี ้ Dr. Dennis Cheek ยังเชิญเชียงใหม่สร ้างสรรค ์และเครือข่ายเมื องสร ้างสรรค ์เข ้า
้ นในอนาคต
้
ร่วมเครือข่ายระหว่างประเทศ (เครือข่ายสร ้างสรรค ์ระดับโลก) ซึง่ Dr. Dennis Cheek กําลังจะจัดตังขึ
อันใกล ้นี ้อีกด ้วย
้ อไป กําหนดเดือนมีนาคม 2558
ประชุมครังต่
Next Meeting will be in March 2015

ปิ ดประชุม
เอกสารแนบ
-

คํากล่าวของ รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร ์ยอง
เอกสารประกอบการบรรยายของสํานักงานเลขานุ การเชียงใหม่สร ้างสรรค ์
เอกสารประกอบการบรรยายของ Dr. Dennis Cheek
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